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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar o extrato etanólico dos talos de Piper aduncum
sobre Candida albicans in vitro. A extração foi realizada a partir dos talos devidamente
secos e triturados, e o extrato etanólico foi submetido ao teste para identificação de
metabólitos secundários. Utilizaram-se discos com 5 mm de diâmetro de culturas de
isolados do fungo, que foram colocados no centro de placas de Petri contendo meio
BDA, sendo que, na área periférica das placas foram dispostos simetricamente quatro
discos de papel-filtro, cada um com 1 mL de extrato vegetal. Como controle positivo,
utilizaram-se discos sem o extrato vegetal e como controle negativo, utilizaram-se
discos com produto químico. O delineamento foi inteiramente casualizado. A avaliação
consistiu em verificar o crescimento do fungo a cada 24 horas durante seis dias,
medindo as colônias. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Verificou-se após 144 horas que o extrato
etanólico dos talos de P. aduncum apresentou resultado satisfatório sobre C. albicans,
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ocorrendo inibição do crescimento do fungo (média 1,83 mm) demonstrando maior
espectro inibitório se comparado com o produto químico (média 4,28 mm).
Palavras-chave: Candida albicans; metabólitos secundários; Piper aduncum.
ABSTRACT
This study aimed to evaluate ethanol extract of Piper aduncum stems on Candida
albicans in vitro. Extraction was performed from properly dried and crushed stems, and
the ethanol extract was subjected to test for identification of secondary metabolites.
Disks with diameter 5 mm of cultures of fungal isolates that were placed at the center of
Petri dishes containing PDA medium, whereas in peripheral area four paper filters were
symmetrically arranged, each containing 1 mL of plant extract. As a positive control,
discs without plant extract were used and as negative control discs with chemicals were
used. Lineation was completely randomized. Evaluation consisted on checking the
fungus growth every 24 hours for six days, measuring the colonies. Data were subjected
to variance analysis and means were compared by Tukey test at 5 %. It was found after
144 hours the ethanol extract of P. aduncum stems showed satisfactory results on C.
albicans strain, having inhibited fungus growth (average 1.83 mm) showing greater
inhibitory spectrum compared with chemical (average 4.28 mm).
Keywords: Candida albicans; secondary metabolites; herbs; Piper aduncum.

INTRODUÇÃO
As

plantas

medicinais

são

as

mais

antigas

fontes

de

compostos

farmacologicamente ativos e praticamente a única fonte de compostos medicinais por
séculos (SOUSA et al., 2007). A humanidade utiliza plantas desde antes de Cristo,
primeiro numa relação de consumidor e mais tarde para a cura de suas enfermidades.
Iniciada antes da medicina moderna, a medicina tradicional é definida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como sendo a soma de todos os conhecimentos teóricos e
práticos explicáveis ou não, utilizados para diagnóstico, prevenção e tratamento físicos,
mentais ou sociais, baseados exclusivamente na experiência e observação e transmitidos
verbalmente ou por escrito de uma geração a outra (PEREIRA et al., 2004).
Segundo a OMS, as atuais estimativas sugerem que muitos países desenvolvidos
têm uma grande proporção da população que recorre à prática tradicional de saúde,
especialmente a utilização de plantas medicinais. Embora o acesso à medicina moderna
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seja disponível nestes países, o uso de plantas medicinais tem mantido sua popularidade
por razões históricas e culturais. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, 6580% da população depende exclusivamente das plantas medicinais como cuidados
básicos de saúde, até 80% da população na África, 71% no Chile e 40% na Colômbia,
entre outros (AGRA et al., 2008).
Diante deste contexto a família Piperaceae, que pertence à ordem Piperales, é
um grupo de plantas muito utilizadas com finalidades medicinais, sendo composta por
10 a 12 gêneros com cerca de 2000 espécies distribuídas em todas as regiões tropicais.
No Brasil, a família é representada por cinco gêneros, tendo o gênero Piper como um
dos maiores, com cerca de 260 espécies, sendo que a Amazônia abriga próximo de 140
espécies (JARAMILLO; MANOS, 2001; GUIMARÃES et al., 2004).
Piper aduncum é conhecida popularmente como pimenta-de-macaco, apertaruão, falso-jaborandi, jaguarandi, matico e pimenta-longa (LORENZI; MATOS, 2008).
A espécie está listada na primeira edição da Farmacopeia Oficial do Brasil, publicada
em 1926, onde consta a folha como a parte utilizada, na forma de extrato fluido, com
nome popular aperta-ruão (BRANDÃO et al., 2008).Esta espécie apresenta alta
rusticidade e elevada resistência às mudanças climáticas, sendo considerada uma planta
oportunista que invade as áreas desflorestadas após exploração de madeira (SOUZA,
2008).
Além disso, P. aduncum é uma planta de interesse econômico para a Amazônia e
que pode ser usada no controle de pragas. Com relação a composição química, a
literatura confirma a presença de metabólitos secundários nas folhas do tipo terpenos,
associando a estes compostos possíveis atividades farmacológicas, tais como:
antifúngica, antiinflamatória, anti-hemorrágica, adstringente, diurética e outras,
descritas por diferentes autores (MORANDIM et al., 2008; VERAS, 2009).
O uso popular da espécie está relacionado a problemas dermatológicos,
urológicos, diabetes e tumores de pele (CASTRO et al., 2011). O metabolismo
secundário vegetal fornece a maioria dos produtos naturais farmacologicamente ativos
(DEWICK, 2009) e dentre as espécies de Piperaceae, P. aduncum L. vem sendo
pesquisada por apresentar múltiplas atividades biológicas.
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Candida albicans é o patógeno mais comum nas candidíases cutâneas e da
orofaringe, porém as espécies não albicans têm aumentado em número e em
importância nas candidíases vaginal e sistêmica (REX et al., 2000).
Com isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antifúngica
do extrato etanólico dos talos de P. aduncum sobre C. albicans in vitro, bem como
identificar os metabólitos secundários presentes no extrato vegetal.

MATERIAL E MÉTODOS
A PLANTA E A PREPARAÇÃO DO EXTRATO
A coleta de P. aduncum L foi realizada no Campus da Faculdade São Lucas, em
Porto Velho - RO, Brasil. As coordenadas geográficas da coleta são: 8°42’19”de
latitude sul e 63°52’46” de longitude oeste e altitude. Logo após a coleta, os talos foram
pesados e em seguida colocados para secar na estufa a 50º C por 72 horas. A extração
foi realizada a partir dos talos devidamente secos e triturados, sendo colocada em
Erlenmeyer contendo dois litros de etanol, por sete dias, em três repetições.
Posteriormente, o material foi filtrado e submetido ao processo de destilação.

RECONHECIMENTO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS
Foram realizados testes fitoquímicos com o extrato etanólico dostalos, baseados
em precipitação e coloração dos extratos diluídos em solução e reativos específicos para
cada teste conforme metodologia proposta por Radi e Terrones, (2007).

CULTURA DO FUNGO C. albicans
No Laboratório de Microbiologia da Faculdade São Lucas, onde discos de 5 mm
de diâmetro de culturas de isolados do fungo C. albicans (ATCC 10.231), foram
colocados no centro de placas de Petri contendo meio Batata Dextrose Agar (BDA),
sendo que, na área periférica das placas, foram dispostos simetricamente quatro discos
de papel-filtro, que foram embebidos em 1 mL de extrato vegetal durante 1 minuto,
obtendo-se a 0,12 mL de extrato para cada disco. Como controle positivo, utilizou-se
discos embebidos em água destilada e controle negativo, o produto químico Kasumin®,
ambos na concentração de 1 mL. Após esse processo, as placas foram incubadas a 25°C
durante seis dias. A avaliação consistiu em medir o diâmetro das colônias (média de
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duas medidas diametralmente opostas) iniciadas após 24 horas de incubação,
perdurando os seis dias, ou seja, até o momento em que as colônias fúngicas do
tratamento testemunha atingiram toda a superfície da placa. O delineamento estatístico
utilizado foi o inteiramente casualizado, com três repetições por tratamento. O produto
químico emulsificante Kasumin®, um surfactante não-iônico, fungicida, bactericida e
antibiótico sistêmico, que vem sendo muito empregado como agente dispersante na
preparação de soluções, produzindo um procedimento mais confiável na preparação do
inóculo. Contudo, os surfactantes podem interagir com organismos e drogas afetando a
atividade in vitro de agentes antimicrobianos. Nenhuma quantidade padrão desse agente
tem sido empregada na maioria das publicações até agora (NASCIMENTO et al., 2008).
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Obteve-se de material vegetal o peso fresco de 1152g, e o peso seco 242g,
resultando em 162 mL de extrato bruto dos talos de P. aduncum. Os resultados obtidos
dos testes fitoquímicos realizados do extrato etanólico dos talos de P. aduncum,
mostraram a presença de alcaloides, cumarinas voláteis, saponinas, taninos, triterpenos,
flavonoides e antracênicos livres. Porém, não foram encontrados no extrato etanólico, os
glicosídeos cardiotônicos (Tabela 1).
Tabela 1. Reconhecimento de metabólitos secundários presentes no extrato etanólico
dos talos de P. aduncum.
Metabólitos secundários

Presença/Ausência

Coloração/Precipitação

Alcaloides

+

Laranja

Glicosídios cardiotônicos

_

Verde

Cumarinas voláteis

+

Roxo

Flavanoides

+

Verde

Taninos condensados

+

Verde

Saponinas

+

Formação de espuma
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Triterpernos esteroides

+

Marrom

Derivados antracênicos

+

Marrom

livres
Os metabólitos secundários exercem importante papel na proteção contra
microorganismos (incluindo fungos), herbívoros, intempéries ambientais, além de
interferirem em processos simbióticos e atração de polinizadores (FEIJÓ et al., 2008).
Porém, Facundo et al. (2008) ao realizar um estudo fitoquímico visando
reconhecer os constituintes químicos fixos e voláteis, verificaram a presença 92,7% dos
constituintes

químicos

detectados

do óleo

essencial dos talos finos da P.

tuberculatum, dos quais 15,2% são monoterpenos e 77,5% são sesquiterpenos.
Os metabólitos secundários do tipo sesquiterpenos aparecem em grandes
concentrações em espécies do gênero Piper. O dilapiol, um composto da classe dos
terpenos, possui atividade antifúngica e encontra-se presente em P. aduncum. Esta
espécie tem sido utilizada em grande escala na Amazônia com esta finalidade
(MESQUITA et al., 2005; ESTRELA et al., 2006). Além do dilapiol, o P. aduncum
possui em sua composição outros compostos como b-pineno, espatulenol, óxido de
linalool, nerolidol, cariofileno, dentre outros compostos (MESQUITA et al., 2005).
A espécie Piper aduncum apresenta em sua composição vários terpenos, sendo
do tipo canfeno, limoneno, cariofileno, quando presente na composição de plantas tem
demonstrado boa atividade antioxidante frente ao radical livre DPPH (REBELO et al.,
2009).
A identificação de metabólitos secundários em espécies vegetais pode ser uma
fonte de informação de grande interesse terapêutico, com grande potencial para
aplicação em estudos que envolvem a saúde humana.
Verificou-se que o extrato etanólico dos talos de P.aduncum apresentou
potencial fungicida sobre C. albicans, que ao final de 144 horas, a média de inibição das
colônias dos fungos utilizando o extrato vegetal foi de 1,83 mm, no controle positivo,
utilizando a água destilada estéril, a média foi de 4,61 mm, enquanto que no controle
negativo, utilizando o produto químico, a inibição média foi de 4,28 mm (Tabela 2).
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Tabela 2. Inibição média (mm) do fungo C. albicans submetidos à exposição do extrato
etanólico dos talos de P. aduncum in vitro durante 144 horas.
Tratamentos

Horas
24

48

72

96

120

144

Médias*

Extrato vegetal

1,2a

1,5a

1,8a

2,1a

2,1a

2,3a

1,83a

Produto químico

2,7a

3,8aB

4,2Ab

4,6aB

5,0C

5,4C

4,28aB

Água destilada

2,6a

3,6a

4,5aB

4,8aB

5,7C

6,5C

4,61aB

Médias

2,16a

2,96a

3,5aB

3,83aB

4,26aB

4,73aB

3,57aB

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula, na coluna, e mesma letra minúscula, na
linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey (p ≤ 0,05).

Os produtos naturais representam uma fonte rica de compostos biologicamente
ativos e são um exemplo de diversidade molecular com reconhecido potencial no
descobrimento e desenvolvimento de fármacos, representando mais de 30% dos
produtos farmacêuticos correntes (MISHIRA et al., 2008).
As plantas possuem várias vias metabólicas secundárias que dão origem a
diversos compostos, sendo que muitos destes estão associados à atividade antifúngica
como

é o

caso

de

saponinas, terpenos,

alcaloides,

cumarinas

e taninos

(RAJESKUMAR; SUNDARARAMAN, 2012). E que no presente trabalho, foram
encontrados tais compostos, evidenciando uma possível interação entre os metabólitos
secundários com o crescimento fúngico.
Em ensaios realizados com outras espécies da família das Piperaceae (PUHL et
al., 2011), utilizando frações de P. gaudichaudianum que possuem na composição a
cromona, mostraram resultados que revelam ação antifúngica e antibacteriana, contra
Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis e C. tropicalis, quando empregados em
sinergismo com antibióticos utilizados na rotina clínica.
Os extratos de folhas de P. aduncum são efetivos sobre a germinação de
basidiósporos e o crescimento micelial de Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer e, sobre
o crescimento de outros fitopatógenos (SILVA; BASTOS, 2007).
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Na região Amazônica, tem-se uma das maiores biodiversidades, com um número
satisfatório de óleos essenciais e extratos utilizados, popularmente, no tratamento de
infecções fúngicas. Dentre as diversas espécies merecem destaque P. aduncum
(pimenta-de-macaco) e P. hispidinervum (pimenta longa) (MENEZES et al., 2009).

CONCLUSÃO
Concluiu-se que o extrato etanólico dos talos de P. aduncum apresenta os
seguintes metabólitos secundários: alcaloides, cumarinas voláteis, saponinas, taninos,
triterpenos, flavonoides e derivados antracênicos livres. Além disso, verificou-se que o
extrato etanólico inibiu o crescimento de C. albicans, se comparado ao produto
químico. Porém, novas concentrações e metodologias devem ser testadas para haver
uma maior compreensão de relação entre fungo-planta.
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